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W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pojawiającymi się nowymi doniesieniami

o

zachorowaniach na gorączkę knłotoczną Ebola (ang. Ebola hemorrhagic fever, EHF), poniżej
przedstawiamy istotne informacje związane z tą tematyką oraz wykaz środków dezynfekcyjnych z
oferty Medilab Sp. z o.o. skutecznych wobec wirusa Ebola.

Wirus Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną. Przenosi się przez krew, płyny ustrojowe oraz
dotyk. Niebezpieczne jest również doĘkanie ciała zmarłego, jak i powierzchni kontaktujących się z
zakażonym. Pienrusze objawy choroby przypominają zwykłą grypę: wysoka temperatura, bóle mięŚni,
biegunka. W końcowej fazie choroby dochodzi do obfitych krwotoków zewnętrznych

i

wewnętrznych.

Wirus Ebola (osłonionv, RNA) iest wrażliwv m.in. na: promieniowanie jonizujące, światłosłoneczne

(promienie UV), temperaturę powyżej 60"C oraz powszechnie dostępne chemiczne Środki do
dezynfekcji

i

na

kĘwujące wirusy otoczkowe osło nio ne).
(

Przestrzeganie procedur higienicznych (głównie higieny rąĘ oraz dezynfekcji przedmiotów i

powiezchni) jest podstawowym sposobem zapobiegania rozprzestrzeniania się zakaŻeń.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne, a w związku z tym
koniecznośćzapewnienia bezpieczeństwa (higiena rąk!),

a tym

samym wdrożenia działań

prewencyjnych, poniżej podajemy wykaz środków dezynfekcyjnych z oferty Medilab Sp. z o.o., które
pozwo|ą na zapewnienie właściwegostanu sanitarno-epidemiologicznego,

Do inaktvwacii wirusa Ebo|a przede wszvstkim zalecamv nastepuiace preparaw z ofertv
Medilab Sp. z o.o.:

a)
b)

Dezynfekcja rąk - Aniosgel 85 NPC, AHD 1000, AHD 2000

c)

Dezynfekcja powierzchni dużych - Haz-Tabs, Chlor-Clean, Aniosept Activ

d)
e)

Szybka dezynfekcja powierzchni małych -Aniory-Spray W$ Aerodesin 2000

Dezynfekcja i mycie narzędzi- Aniosept Activ, Lysoformin 3000

Dezynfekcja przez zamgJawianie - Aseptanios AD, Aseptanios AF 310

Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie oferowane wyżej preparaĘ posiadają niezbędne
badania, certyfikaty

i

dopuszczenia do obrotu wymagane w krajach Unii Europejskiej. Ponadto

informujemy, że normaĘwnie nie wykonuje się badań bezpośredniona niebezpiecznych wirusach
(jakim niewątpliwie jest wirus Ebola), a na ich surogatach.

W przypadku zainteresowania zapewnimy Państwu wszelką pomoc, materiały szkoleniowe
wsparcie merytoryczne

- do

Państwa dyspozycji pozostają regionalni przedstawiciele handlowi oraz

PRrrZES

pracowniry naszego biura handlowego.
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